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RETIFICAÇÃO Nº 04 DO EDITAL nº 51/2021 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE 

 
 
 

A Diretora-geral Substituta do Campus Bento Gonçalves do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul(IFRS), no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com a Lei nº. 8.745/93, Decreto 7.312/2010, Resolução IFRS nº 020/2019 
e Resolução IFRS nº 080/2019, torna pública a Retificação nº 04 do Edital nº 51/2021, 
referente à abertura das inscrições para Processo Seletivo Simplificado, destinado à seleção 
e à posteriorcontratação, por tempo determinado, de PROFESSOR VISITANTE, vinculado ao 
Edital nº 70/2021, referente à distribuição interna de vagas de professor visitante no IFRS. 

 
 

ONDE SE LÊ:  

ANEXO II - CRONOGRAMA 

                                     ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do resultado preliminar relativo à avaliação do currículo 
lattes/plano de trabalho e do resultado do procedimento de 
heteroidentificação complementar da autodeclaração dos 
candidatos negros (pretos e pardos) 

 

03/02/22 

Prazo para interposição de recurso referente ao resultado 
preliminar relativo à avaliação do currículo lattes/plano de trabalho 
e do resultado do procedimento de heteroidentificação 
complementar da autodeclaração dos candidatos negros (pretos e 
pardos) 

 

04/02/22 

 
 
 
LEIA-SE: 

ANEXO II - CRONOGRAMA 

                                           ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do resultado preliminar relativo à avaliação do currículo 
lattes/plano de trabalho e do resultado do procedimento de 
heteroidentificação complementar da autodeclaração dos 
candidatos negros (pretos e pardos) 

 

04/02/22 



Prazo para interposição de recurso referente ao resultado 
preliminar relativo à avaliação do currículo lattes/plano de trabalho 
e do resultado do procedimento de heteroidentificação 
complementar da autodeclaração dos candidatos negros (pretos e 
pardos) 

 

07/02/22 

 
 
 
 

Bento Gonçalves, 4 de fevereiro de 2022. 

 

 
 
                                                         ___________________________ 

    Luciana Pereira Bernd 
                           Diretora-geral Substituta do Campus Bento Gonçalves 
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